Voor alle inwoners van de gemeente Dantumadiel
Vergunningen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
n Damwâld
• Badhúswei 31, het plaatsen van twee
buitenunits voor warmtepompen bij de
Blokkedoaze (aanvraag is ontvangen op
8 februari 2019).
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende of geweigerde omgevingsvergunning.
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
n Damwâld
• nabij en achter de woningen Master
Klokwei 59 t/m 75 oneven en Ds. Germswei 99 t/m 105 oneven, het verplaatsen
van een sloot naar een nieuwe erfgrens.

n Feanwâlden

• Haadstrjitte 18, het starten van workshops aan huis en het organiseren van
bijeenkomsten.

n Rinsumageast

• Aldewei 10, het vervangen en vergroten
van de bestaande garage.
Er is besloten voor de bovengenoemde
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken. De
beslistermijn wordt verlengd vanwege het
ontbreken van een positief eindadvies.
Geweigerde omgevingsvergunning
n Damwâld
• Ds. Germswei 14, het plaatsen van een
antennemast (besluit is verzonden op
15 februari 2019).

n De Westereen
• het plaatsen van verlichte reclameborden
van Aldi en COOP aan lantaarnpalen
(besluit is verzonden op 12 februari
2019).
De dag na verzending liggen de weigeringen zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunning
n Damwâld
•H
 aadwei 116, het realiseren van een
aanbouw (besluit is verzonden op 14
februari 2019).
•D
 s Germswei 14, het realiseren van
een schuur (besluit is verzonden op 15
februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
Niet verder in behandeling zijnde omgevingsvergunning
n Damwâld
• Nijewei 4, het realiseren van een gasaansluiting (buiten behandeling gesteld).
Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de
welstandscommissie in het gemeentehuis
te Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.dantumadiel.frl
Ontvangen aanvragen evenementenvergunning
n Kollumerzwaag
•h
 et organiseren van de Wrotrun op 27
april 2019 van 9:00 uur tot 17:00 uur
(aanvraag is ontvangen op 12 februari
2019)
Deze publicatie is alleen bedoeld om de
gelegenheid te bieden de procedure te
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als
er een besluit genomen is. Dit wordt dan
gepubliceerd onder verleende evenementenvergunning.
Verleende evenementenvergunning
n Broeksterwâld
•P
 ieter Dantumastrjitte 26 a, het organiseren van het dorpsfeest op het kaatsveld
op 20, 21 en 22 juni 2019 (besluit is
verzonden op 15 februari 2019).
De dag na verzending ligt de vergunning
zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Damwâld. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.
Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een

20 februari 2019
melding aan de gemeente mogen worden
doorgegeven. U kunt daartegen geen
bezwaren indienen. Voor informatie kunt
u bellen met de afdeling vergunningen via
(0519) 29 88 88.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken
bekend te hebben besloten:
tot het invoeren van een spitsafsluiting
(pilot) voor alle motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwverkeer en geldt van ma t/m
vr 06.00 – 09.00 uur en 15.00– 18.00 uur)
op de Miedloane in De Westereen.
Iedere belanghebbende kan binnen een
termijn van 6 weken na bekendmaking
van dit besluit (besluit is bekend gemaakt
op 13 februari 2019) daartegen een
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 22,
9104 ZG Damwâld.
Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de
Centrale Balie in het gemeentehuis van
Damwâld.

CONTACT
Postbus 22, 9290 AA Damwâld
Telefonische bereikbaarheid:
Tel. (0519) 29 88 88
ma t/m do: 08:30-16:30 uur
vrijdag: 08:30-12:00 uur
WhatsApp: 06 12 08 30 46
Website: www.dantumadiel.frl
E-mail: info@dantumadiel.frl
OPENINGSTIJDEN
• maandag
• dinsdag

: 09:00-12:00 uur
: 09:00-12:00 en
19:00-20:30 uur
(alleen burgerzaken)
• woensdag : 13:00-16:30 uur
• donderdag : 09:00-12:00 uur
• vrijdag
: 09:00-12:00 uur
Steeds meer zaken kunt u online
regelen via de website.
VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS
Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

Mandaatbesluit
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat zij op 18 december 2018
hebben besloten tot mandaatverlening
aan de bestuursorganen van de gemeente
Noardeast-Fryslân tot uitoefening van
een aantal bevoegdheden, zoals die zijn
opgenomen in de bij het besluit behorende
mandateringslijst.
Op 5 februari jl. hebben zij het besluit
van 18 december 2018 aangepast door
verduidelijking van wat onder het begrip
mandaat moet worden verstaan.
De mandaatverlening is het gevolg van
het bepaalde in de centrumregeling
samenwerking Dantumadiel-NoardeastFryslân, waarin is bepaald dat de
bestuursorganen van Noardeast-Fryslân
en met name hun organisatie namens hen
uitvoeringsdiensten verrichten voor die
van Dantumadiel.
Aan de mandaatverlening is de
mogelijkheid van ondermandaat

Alles over werk,
zorg, jeugd en meer

verbonden, waardoor de bestuursorganen
van Noardeast-Fryslân de bevoegdheden
kunnen ondermandateren aan de
gemeentelijke organisatie.
Aan de mandaatverlening zijn beperkingen
gesteld en voorwaarden verbonden, zoals
die in het besluit zijn opgenomen.
Het besluit vervangt het mandaatbesluit
van december 2016 aan de organisatie
van GR DDFK-gemeenten.
Het mandaatbesluit, incl. de aanpassing
van 5 februari jl., en de bijbehorende
mandateringslijst liggen vanaf heden ter
inzage op het gemeentehuis.
Het mandaatbesluit is (met terugwerkende
kracht) in werking getreden op 1
januari 2019.

GEEN TREINEN TUSSEN LEEUWARDEN EN BUITENPOST

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering van de gemeente
Dantumadiel.
Wanneer:
dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur
Waar:
gemeentehuis Damwâld (Hynsteblom 4)
Agenda
• Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Campus Damwâld
• Vaststelling regiodeal fase II: De versnellings-agenda 'Noordoost Friese
economie in versnelling'
Vergaderstukken
Vergaderstukken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente
www.dantumadiel.frl. U kunt de agenda en de achterliggende stukken vinden
onder bestuur > gemeenteraad kalender.
De vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/dantumadiel

Van woensdag 20 februari tot en met zondag 24 februari rijden er geen
treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost. Aannemer Heijmans schuift dan de
onderdoorgangen (tunnels) bij Feanwâlden en Hurdegaryp op zijn plaats.
Het inschuiven van de onderdoorgangen levert spectaculaire beelden op.
U bent welkom om te komen kijken.
Op donderdag 21 februari verwacht provincie Fryslân de meest spectaculaire
momenten. Tussen 4.00 en 7.00 uur ’s ochtends wordt dan de fiets- en
wandelonderdoorgang in Feanwâlden ingeschoven. Vanaf ongeveer 13.00 uur
’s middags tot in de loop van de avond is de grote verkeerstunnel bij Hurdegaryp
aan de beurt.

B en W schuift bij jou aan!
Onder de titel ´Sko ris Oan!´ vinden deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van B en W van de
gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Ontmoetingen in de dorpen, op locatie, bij
de mensen thuis, op het gemeentehuis, en zelfs ontmoetingen aan de ontbijttafel.

Dorpenronde | Denk mee over de toekomst van jouw dorp!
Dit college wil ruimte geven aan haar inwoners en niet zelf alles bepalen. Om
de wensen per dorp te verkennen en op te halen maakt het college een ronde
langs alle dorpen. We starten in ieder dorp om 19:30 uur.

Brochje mei B en W | Een ontbijtje met de burgemeester en wethouders
Gedurende het jaar schuift het college in alle dorpen aan voor een gezamenlijk
ontbijt. Iedereen is tussen 08:30 uur en 09:30 uur van harte welkom en het gesprek
mag overal over gaan! Aanmelden is gewenst, via e-mail: brochje@dantumadiel.frl

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

Data 2019:

Dorp:

Locatie:

25 februari

Feanwâlden /
Feanwâldsterwâld

De Schierstins

26 februari

De Westereen

Old Dutch

04 maart

Readtsjerk

De Trochreed

09 april

Driezum

De Nije Warf Wâlterswâld*

11 maart

Damwâld

De Krúswei

14 mei

Damwâld

De Krúswei

18 maart

De Westereen

Old Dutch

25 juni

Feanwâldsterwâl

‘t Dûke Lûk

1 april

Rinsumageast /
Sibrandahûs

MFC De Beijer (Rinsumageast)

10 september

Feanwâlden

De Schierstins

15 oktober

Readtsjerk

De Trochreed

15 april

Driezum /
Wâlterswâld

De Nije Warf (Wâlterswâld)

26 november

Wâlterswâld

De Nije Warf

* Let op: gewijzigde locatie

www.dantumadiel.frl/sko-ris-oan

